
Estratègia de 
Recursos Humans per a 
Personal Investigador

(hrs4r)  



Estratègia de Recursos Humans per a Personal Investigador (hrs4r)

En març de 2005, la Comissió Europea va aprovar la Recomanació 
2005/25/EC sobre “La Carta Europea per als investigadors i el Codi de 
Conducta per a la contractació d’investigadors” que arreplega els 40 
principis que defineixen els drets i obligacions d’investigadors, 
institucions i finançadors de la investigació en Europa i es classifiquen en 
quatre àmbits:

• Aspectes ètics i professionals

• Selecció i contractació

• Condicions laborals i seguretat social

• Formació i desenvolupament

Mapa de principis

La Carta Europea i el Codi de Conducta per a la contractació

https://drive.google.com/file/d/1jviwUAf-3-TtzkGHFCr0sgrKvedUKIc9/view?usp=sharing


Per què és important implementar l’estratègia hrs4r a la Universitat Jaume I ?

Estratègia de Recursos Humans per a Personal Investigador (hrs4r)

Aquest reconeixement contribuirà en:

• Aconseguir els objectius estratègics de la Universitat Jaume I, incloent la millora de la qualitat

• Impuls al canvi de cultura internament

• Suport als processos interns en investigació al reconèixer, refinar i desenvolupar bones pràctiques

• Impulsar la investigació

• Reconèixer les necessitats del personal investigador

• Captació de recursos, especialment en projectes europeus

• Comitès Directiu i Tècnic

https://www.uji.es/investigacio/hrs4r/estrategia/comites/


Què és l’estratègia de Recursos Humanos para el Personal Investigador?

Estratègia de Recursos Humans per a Personal Investigador (hrs4r)
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Action Plan
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Cronograma de les accions
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Grups de Treball

Ètica Comunicació

Contractació Formació 

OCIT-FG



Estratègia de Recursos Humans per a Personal Investigador (hrs4r)

Accions Grups de Treball

A1: Incrementar el coneixement dels principis de la Carta

A2: Codi de bones pràctiques en investigació ÈTICA

A3: Finestra única per a la gestió de la investigació

A4: Material d’acollida per al personal investigador

A5: Millorar procesos de gestió de la investigació

A6: Ciència en obert

A7: Avaluació de la investigació

A8: Valorització i transferència de resultats d’investigació OCIT-FG

A9: Pla de comunicació de la ciència COMUNICACIÓ

A10: Contractació OTM-R

CONTRACTACIÓ
A11: Difondre convocatòries Euraxess

A12: Reglament personal investigador vinculat a accions d’investigació

A14: Condicions laborals personal investigador

A13: Supervisió i mentorització R1 i R2
FORMACIÓ

A15: Pla de formació en competències investigadores



Estratègia de Recursos Humans per a Personal Investigador (hrs4r)

Acció 1: Incrementar el coneixement del personal investigador sobre els principis de la Carta Europea i la seva 
aplicació en la pràctica investigadora quotidiana.

Principis als quals afecta: 1-40
Responsable: Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat (OPAQ)

A1.1
Incloure la pàgina web sobre l’Estratègia HRS4R de la Universitat Jaume I en lloc molt
visible i vinculat al Portal d’Investigació.

A1.2
Difondre els principis de la Carta i les seues implicacions entre els centres,
departaments, instituts i grups d’investigació, amb reunions periòdiques.

A1.3
Incloure els principis de la Carta en els cursos de formació en competències i habilitats
investigadores, així com en la jornada de benvinguda de l’Escola de Doctorat.

A1.4
Implicar el personal dels serveis rellevants en la implantació de la Carta, amb reunions
informatives i/o cursos de formació.

Completat                  En  procés

https://www.uji.es/investigacio/hrs4r/
https://www.uji.es/investigacio/hrs4r/


Estratègia de Recursos Humans per a Personal Investigador (hrs4r)

Acció 1: Incrementar el coneixement del personal investigador sobre els principis de la Carta Europea i la seva 
aplicació en la pràctica investigadora quotidiana.

T 1.2 Nº reunions, sessions i cursos de formació amb els “stakeholders” considerats.

T 1.1 Pàgina web de la estratègia hrs4r accesible a dos clicks de la pàgina principal.

OPAQ

ResponsableIndicadors



Estratègia de Recursos Humans per a Personal Investigador (hrs4r)

Acció 2: Desenvolupar i implementar un codi de bones pràctiques en matèria científica per al personal 
investigador

Principis als quals afecta: 2, 3, 7, 32, 36, 40
Responsable: Comissió d’Ètica i Responsabilitat Social Universitària

A2.1
Designar el grup de treball encarregat d’elaborar el codi de bones pràctiques en
investigació.

A2.2
Elaborar el codi i implementar procediments per a l’adhesió del personal investigador
de la Universitat.

A2.3
Revisar els reglaments de la Comissió Deontològica i el Comité Ètic de Benestar Animal
i introduir-hi la revisió dels procediments de bioseguretat.

A2.4
Incrementar i estendre l’ús de les eines per a la detecció de plagi a tota l’activitat
relacionada amb la difusió de la investigació.

Grup de Treball 
d’Ètica en marxa

Completat                  En  procés



Estratègia de Recursos Humans per a Personal Investigador (hrs4r)

Acció 2: Desenvolupar i implementar un codi de bones pràctiques en matèria científica per al personal 
investigador

T 2.2 Nombre d’investigadors i investigadores que s’adhereixen al codi. 

T 2.1 Aprovació del codi pels òrgans de govern de la Universitat.

ResponsablesIndicadors

Grup de Treball 
d’Ètica

T 2.3 Nombre de projectes d’investigació que són revisats per la Comissió 
Deontològica

T 2.4 Nombre de documents que s’analitzen pel sistema de detecció de
coincidències.

Comissió Deontològica

Biblioteca



Estratègia de Recursos Humans per a Personal Investigador (hrs4r)

Acció 3: Implementar un canal únic d’informació per a personal investigador (tràmits, normatives, 
procediments, serveis, etc.)

Principis als quals afecta: 4, 5, 21, 23, 24, 25, 28
Responsable: Vicerectorat d’Investigació i Transferència

A3.1
Elaborar una fitxa amb informació dels diferents serveis i procediments que la
Universitat posa a la disposició del personal investigador per a l’adequada execució
(bones pràctiques) i gestió (rendició de comptes) de la investigació.

Catàleg de serveis 
del personal 
investigador

A3.2
Dissenyar una pàgina web que proporcione accés directe als diferents procediments
amb un màxim de tres clics

Completat                  En  procés

https://www.uji.es/investigacio/base/arxiu/cataleg-ID/
https://www.uji.es/investigacio/base/arxiu/cataleg-ID/


Estratègia de Recursos Humans per a Personal Investigador (hrs4r)

Acció 3: Implementar un canal únic d’informació per a personal investigador (tràmits, normatives, 
procediments, serveis, etc.)

T 3.2 Nombre d’accessos a la pàgina web.

T 3.1 Pàgina web disponible des del portal HRS4R de la Universitat
Jaume I.

ResponsablesIndicadors

Vicerectorat d’Investigació i 
Transferència

Servei de Comunicació i 
Publicacions



Estratègia de Recursos Humans per a Personal Investigador (hrs4r)

Acció 4: Publicar material de benvinguda per al personal investigador

Principis als quals afecta: 2, 4, 5, 7
Responsable: Vicerectorat d’Investigació i Transferència

A4.1
Elaborar material de benvinguda per al personal investigador que incloga els diferents
serveis i procediments que la Universitat posa a la disposició del personal investigador.

S’ha acordat que 
s’adjunte al mail 
d’incorporació

A4.2

El manual haurà d’incloure informació sobre els diferents aspectes contemplats en la
Carta: aspectes ètics de l’activitat investigadora, condicions laborals, obligacions
contractuals, PRL en laboratoris d’investigació, seguretat dels sistemes d’informació,
rendició de comptes en projectes d’investigació, relació de supervisió de personal
investigador en formació, mecanismes de resolució de conflictes, valorització i
transferència dels resultats de la investigació, propietat intel·lectual, activitats de difusió.

A4.3
El manual també haurà d’incloure informació sobre la carrera investigadora i sobre els
diferents programes de reconeixement i incentivació de l’activitat investigadora
existents a la Universitat Jaume I.

A4.4 El manual ha d’estar accessible en llengua anglesa.

Completat                  En  procés

https://www.uji.es/cau/manuals/guies/pdi/?urlRedirect=https://www.uji.es/cau/manuals/guies/pdi/&url=/cau/manuals/guies/pdi/&urlRedirect=https://www.uji.es/cau/manuals/guies/pdi/&url=/cau/manuals/guies/pdi/&urlRedirect=https://www.uji.es/cau/manuals/guies/pdi/&url=/cau/manuals/guies/pdi/&urlRedirect=https://www.uji.es/cau/manuals/guies/pdi/&url=/cau/manuals/guies/pdi/&urlRedirect=https://www.uji.es/cau/manuals/guies/pdi/&url=/cau/manuals/guies/pdi/&urlRedirect=https://www.uji.es/cau/manuals/guies/pdi/&url=/cau/manuals/guies/pdi/


Estratègia de Recursos Humans per a Personal Investigador (hrs4r)

Acció 4: Publicar material de benvinguda per al personal investigador

T 4.2 Nombre d’activitats de difusió del manual entre la comunitat 
investigadora 

T 4.1 Elaboració i publicació del manual de bienvenida.

ResponsablesIndicadors

Vicerectorat d’Investigació i 
Transferència/ 

Servei RRHH

Servei de Recursos Humans

T 4.3 Nombre d’investigadors i investigadores recentment 
contractats que reben accés al manual 
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Acció 5: Facilitar els processos de gestió i rendició de comptes en les accions d’R+D

Principis als quals afecta: 4, 5, 6, 37
Responsable: Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic

A5.1

Revisar i simplificar els instruments de gestió de la investigació ja existents
(fitxa de projectes, gestió horària, revisió ètica de projectes, avaluació de la investigació,
sol·licituds del Pla de Promoció de la Investigació, gestor de publicacions, CV, valorització
de la investigació…).

A5.2
Augmentar el nombre de procediments de gestió de la investigació que es tramiten
electrònicament a través d’IGLU.

A5.3
Assegurar que els procediments, protocols, normes i informació sobre l’activitat
investigadora estiguen accessibles en anglès.

Completat                  En  procés

https://www.uji.es/investigacio/base/arxiu/cataleg-ID/?urlRedirect=https://www.uji.es/investigacio/base/arxiu/cataleg-ID/&url=/investigacio/base/arxiu/cataleg-ID/


Estratègia de Recursos Humans per a Personal Investigador (hrs4r)

Acció 5: Facilitar els processos de gestió i rendició de comptes en les accions d’R+D

T 5.2 Nombre de sol·licituds electròniques tramitades pels 
membres de la comunitat investigadora

T 5.1 Nombre de nous ítems en el catàleg electrònic de procediments.

ResponsablesIndicadors

Servei de Llengües i terminologies

OCIT

T 5.3 Nombre de procediments del catàleg disponibles en anglès.



Estratègia de Recursos Humans per a Personal Investigador (hrs4r)

Acció 6: Avançar en els procediments de «Ciència en obert» mitjançant la creació de l’Observatori de la 
Investigació

Principis als quals afecta: 6, 8, 9
Responsable: Vicerectorat d’Investigació i Transferència

A6.1 Implementar l’Observatori de la Investigació i designar les persones que el conformaran.

A6.2 En coordinació amb l’acció 15, implementar activitats formatives sobre «ciència en obert».

A6.3
Elaborar informació sobre la publicació de dades i resultats de la investigació en accés
obert.

A6.4
Assessorar el personal investigador en la implementació de plans de gestió de dades en
projectes europeus.

A6.5
Implementar diferents accions de suport a la comunitat investigadora (identitat digital,
assessorament en procediments externs d’avaluació de la investigació…).

A6.6 Revisar i mantindre el portal del coneixement obert i el repositori institucional.

Completat                  En  procés



Estratègia de Recursos Humans per a Personal Investigador (hrs4r)

Acció 6: Avançar en els procediments de «Ciència en obert» mitjançant la creació de l’Observatori de la 
Investigació

T 6.2 Nombre d’activitats realitzades sobre accés obert.

T 6.1 Nombre de reunions de l’Observatori.

ResponsablesIndicadors

Vicerectorat d’Investigació i 
Transferència

Biblioteca

T 6.3 Nombre de plans de gestió de dades implementades.

T 6.4 Nombre de plans de perfils digitals implementats.

T 6.5 Percentatge d’articles d’investigació difosos en el repositori.



Estratègia de Recursos Humans per a Personal Investigador (hrs4r)

Acció 7: Revisar els procediments d’avaluació de la investigació

Principis als quals afecta: 9, 10, 11, 18, 27, 32
Responsable: Vicerectorat d’Investigació i Transferència

A7.1

Revisar els procediments d’avaluació de la investigació, refinant els procediments
d’avaluació de la investigació per a tindre en consideració l’heterogeneïtat dels resultats
generats per grups en diferents àmbits del coneixement i incentivar i reconèixer les
tasques de supervisió i tutoria, la mobilitat o la col·laboració nacional i internacional.

Reglament de 
valoració

A7.2
Revisar els procediments d’avaluació de la investigació, compensant, especialment en
dones, les situacions d’interrupció de la carrera investigadora.

A7.3

Revisar els procediments d’avaluació de la investigació, estenent els procediments
d’avaluació de l’activitat investigadora, sexennis, a figures contractuals posdoctorals
(personal investigador dels programes Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, GenT…) que, en
aquest moment, tenen restringida la participació.

A7.4

Revisar els procediments d’avaluació de la investigació per a reconèixer la difusió de la
investigació implementant el barem recentment establit per la Fundació Espanyola per a
la Ciència i la Tecnologia per a la valorització i el reconeixement de les activitats de
difusió i/o divulgació científica.

Completat                  En  procés

https://www.uji.es/investigacio/hrs4r/implementacio/accions/accio7/
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Acció 7: Revisar els procediments d’avaluació de la investigació

T 7.1 Nombre de persones a les quals s’estenen els
processos d’avaluació de l’activitat investigadora

ResponsablesIndicadors

Vicerectorat d’Investigació i 
Transferència/
Servei de RRHH



Estratègia de Recursos Humans per a Personal Investigador (hrs4r)

Acció 8: Enfortir les accions de valorització i transferència dels resultats de la investigació

Principis als quals afecta: 9, 10, 29
Responsable: Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament 

Tecnològic      

A8.1
Enfortir el suport al personal investigador en accions de valorització i transferència
dels resultats de la investigació amb la creació d’una unitat d’innovació i
transferència.

A8.2
Afavorir la interrelació entre grups i instituts d’investigació i empreses mitjançant la
posada en marxa d’un portal web d’innovació.

A8.3 Incrementar i difondre l’oferta de serveis tecnològics dels grups d’investigació.

A8.4 Incrementar i difondre les accions d’innovació des del Parc Científic i Tecnològic.

A8.5
Incloure-hi la mobilitat intersectorial entre les accions destacades per a aconseguir
incrementar la valorització i transferència de resultats d’investigació.

Grup de Treball 
OCIT - FG

Completat                  En  procés



Estratègia de Recursos Humans per a Personal Investigador (hrs4r)

Acció 8: Enfortir les accions de valorització i transferència dels resultats de la investigació

T 8.2 Nombre de serveis tecnològics que s’ofereixen.

T 8.1 Posada en marxa del portal de la innovació.

ResponsablesIndicadors

ESPAITEC

T 8.4 Nombre de sol·licitud de patents.

T 8.5 Nombre de comunicacions d’invenció i de llicències 
d’explotació de resultats d’investigació.

T 8.3 Nombre d’activitats d’innovació desenvolupades des del Parc. 

Grup de Treball 
OCIT-FG

T 8.6 Nombre d’empreses de base tecnològiques creades



Estratègia de Recursos Humans per a Personal Investigador (hrs4r)

Acció 9: Elaborar un Pla de Comunicació de la Ciència

Principis als quals afecta: 9
Responsable: Projecte de Cultura Científica i Ciència Ciutadana

A9.1 Designar el grup de treball encarregat d’elaborar el Pla de Comunicació de la Ciència.

A9.2 Elaborar i publicar el Pla de manera accessible a través del web institucional.

A9.3 Enfortir la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació.

A9.4
Difondre el Pla entre els centres, departaments, instituts i grups d’investigació, amb
reunions periòdiques.

A9.5
Incrementar i consolidar les activitats i fires de difusió de la ciència (Nit Europea de la
Investigació, Firujiciencia…).

Grup de treball 
Comunicació

Completat                  En  procés
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Acció 9: Elaborar un Pla de Comunicació de la Ciència

T 9.1 Nombre d’activitats i fires de difusió de la ciència
organitzades

ResponsablesIndicadors

UCC + Luís Martínez León 

T 9.2 Nombre de notes de premsa elaborades. UCC/ SCP
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Acció 10: Revisar i adequar a OTM-R els procediments de contractació

Principis als quals afecta: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 29
Responsable: Servei de Recursos Humans

A10.1
Crear un grup de treball amb personal apropiat per a elaborar una guia interna amb
els protocols i procediments de contractació OTM-R.

A10.2
Realitzar activitats formatives per a donar a conèixer entre el personal administratiu
els protocols i procediments OTM-R.

A10.3 Publicar el protocol OTM-R en les llengües pròpies de la Universitat i en anglès.

A10.4
Revisar els procediments de contractació actuals segons OTM-R i aprovar un
reglament de contractació de personal investigador i personal tècnic de suport
vinculats a projectes i accions d’investigació.

A10.5
Informar de manera realista, i en el moment de la contractació, de les possibilitats
d’estabilització fent públics els instruments de la Universitat com el Document de
Darrera Docent i Investigadora o el Pla de Promoció de la Investigació.

A10.6
Assegurar que els procediments, protocols, normes i informació sobre els
procediments de contractació estiguen accessibles en anglès.

Grup de treball 
Contractació

Completat                  En  procés



Estratègia de Recursos Humans per a Personal Investigador (hrs4r)

Acció 10: Revisar i adequar a OTM-R els procediments de contractació

T 10.2 Nombre de persones que assisteixen a les activitats 
formatives sobre OTM-R.

T 10.1 Aprovació del grup de treball i de la guia.

ResponsableIndicadors

T 10.3 Publicació de la guia.

T 10.4 Nombre de procediments de contractació revisats.

Grup de Treball 
Contractació



Estratègia de Recursos Humans per a Personal Investigador (hrs4r)

Acció 11: Millorar l’accès i difusió dels processos de contractació de personal

Principis als quals afecta: 12, 13, 14, 15, 18, 29
Responsable: Servei de Recursos Humans

A11.1
Millorar l’accés i difusió dels processos de contractació de personal per a les
convocatòries de programes europeus en portals internacionals (Euraxess).

A11.2 Estendre la difusió en Euraxess a altres convocatòries competitives.

A11.3
Integrar l’oferta de vacants de la Universitat en un lloc web accessible des de la
pàgina HRS4R de la Universitat.

A11.4
Modificar la informació accessible sobre vacants en el portal de transparència per a
incidir en els principis de la Carta i el Codi.

A11.5
Disposar d’un programa d’assessorament en la contractació i l’acolliment (welcome
desk) específic per al personal internacional.

Grup de treball 
Contractació

Completat                  En  procés
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Acció 11: Millorar l’accès i difusió dels processos de contractació de personal

T 11.2 Nombre de personal investigador internacional atès en el 
portal d’assessorament

T 11.1 Nombre de vacants publicades en Euraxess.

ResponsablesIndicadors

Vicerectorat 
d'Internacionalització i 

Cooperació

Servei de RRHH

T 11.3 Nombre de vacants oferides en el portal web.
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Acció 12: Desenvolupar i implementar un reglament per al personal investigador i el personal tècnic de suport 
a la investigació

Principis als quals afecta: 12, 21, 22, 28, 33, 35, 38, 39
Responsable: Servei de Recursos Humans

A12.1 Crear un grup de treball amb personal apropiat per a elaborar el reglament

A12.2
Elaborar el reglament amb la participació dels diferents membres de la comunitat
universitària.

A12.3
Aprovar el reglament d’acord amb els drets i obligacions recollits en el conveni
laboral per al personal de les universitats públiques valencianes, promogut per
l’administració autonòmica, Generalitat Valenciana.

A12.4
El reglament ha de recollir, entre altres coses, el procediment de contractació, les
condicions laborals, els drets d’aquest col·lectiu, la seua representació en els òrgans
de decisió i es contemple la seua participació en activitats de formació.

Grup de treball 
Contractació

Completat                  En  procés



Estratègia de Recursos Humans per a Personal Investigador (hrs4r)

Acció 12: Desenvolupar i implementar un reglament per al personal investigador i el personal tècnic de suport 
a la investigació

T 12.2 Publicació del reglament al web accessible des del lloc 
HRS4R de la Universitat Jaume I

ResponsablesIndicadors

Vicerectorat d’Investigació i 
Transferència

T 12.1 Aprovació del reglament pels òrgans de govern de la 
Universitat.
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Acció 13: Incidir en els processos de supervisió del personal investigador en formació i posdoctoral

Principis als quals afecta: 21, 24, 28, 30, 36, 37,40
Responsable: Escola de Doctorat

A13.1
Incidir en els processos de supervisió del personal investigador en formació i
posdoctoral, mitjançant elaboració de manuals i la realització de cursos de formació
en mentoria d’investigadors i investigadores.

A13.2
Incidir en els processos de supervisió del personal investigador en formació, amb la
intensificació de la difusió entre el personal investigador sènior de la jornada
d’acolliment a l’Escola de Doctorat.

A13.3
Intensificar les accions d’orientació professional al personal investigador de les
categories R1 i R2.

A13.4 Realització de jornades de doctorat.

Grup de treball 
Formació

Completat                  En  procés
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Acció 13: Incidir en els processos de supervisió del personal investigador en formació i posdoctoral

T 13.2 Publicació del manual.

ResponsablesIndicadors

Escola de Doctorat

T 13.1 Nombre de cursos realitzats.

T 13.3 Nombre de persones assistents a la jornada d’acollida de 
l’Escola de Doctorat.

Grup de treball 
Formació/ 

Escola de Doctorat



Estratègia de Recursos Humans per a Personal Investigador (hrs4r)

Acció 14: Millorar les condicions laborals del personal investigador contractat

Principis als quals afecta: 23, 24, 25, 26
Responsable: Servei de Recursos Humans

A14.1
Millorar les condicions laborals del personal investigador en el marc del conveni col·lectiu del
personal laboral que promou l’administració autonòmica.

A14.2
Millorar les condicions laborals del personal investigador amb la promoció d’actuacions
específiques de riscos psicosocials dirigides al personal investigador de les categories R1 i R2.

A14.3

Millorar les condicions laborals del personal investigador amb la promoció de mesures de
protecció en matèria de conciliació familiar i laboral per al personal investigador que no
perjudiquen aquelles persones que hagen de cuidar descendents o ascendents, donant-los
facilitats per a poder conciliar la vida acadèmica i la familiar.

A14.4
Millorar les condicions laborals del personal investigador amb la promoció de mesures de
teletreball.

A14.5

Millorar les condicions laborals del personal investigador de la categoria R1 amb
l’increment de la seua durada fins al màxim permès de quatre anys segons l’Estatut del
Personal Investigador en Formació en la convocatòria del Pla de Promoció de la
Investigació.

Grup de treball 
Contractació

Completat                  En  procés



Estratègia de Recursos Humans per a Personal Investigador (hrs4r)

Acció 14: Millorar les condicions laborals del personal investigador contractat

Principis als quals afecta: 23, 24, 25, 26
Responsable: Servei de Recursos Humans

A14.6
Revisar les convocatòries de contractes predoctorals i postdoctorals del Pla de Promoció
de la Investigació per a ajustar-la al compliment dels principis de la Carta i el Codi.

A14.7 Enfortir els procediments de control sobre salut laboral en els laboratoris d’investigació.

Grup de treball 
Contractació

Completat                  En  procés



Estratègia de Recursos Humans per a Personal Investigador (hrs4r)

Acció 14: Millorar les condicions laborals del personal investigador contractat

T 14.2 Posada en marxa del Programa de Riscos Psicosocials per al 
Personal Investigador

ResponsablesIndicadors

Vicerectorat d’Investigació i 
Transferència

Oficina de Prevenció i Gestió 
Mediambiental

T 14.3 Modificació de les convocatòries del Pla de Promoció de la 
Investigació.

T 14.1 Aprovació del reglament de contractació del personal 
investigador i personal tècnic de suport.

T 14.5 Nombre de grups d’investigació que tramiten procediment 
de seguretat i salut en els laboratoris

T 14.4 Nombre de persones que es beneficien dels programes de 
conciliació i teletreball

Gerencia



Estratègia de Recursos Humans per a Personal Investigador (hrs4r)

Acció 15: Implementar una oferta formativa en matèria d’investigació per a tot el personal investigador

Principis als quals afecta: 2, 3, 7, 8, 31, 37, 38, 39
Responsable: Escola de Doctorat

A15.1
Designar el grup de treball encarregat d’elaborar el Pla de Formació en Competències
i Habilitats Investigadores de la Universitat.

A15.2
Assegurar que el Pla contempla cursos sobre ètica en la investigació, prevenció de
riscos laborals en els laboratoris d’investigació i sobre emprenedoria i creació
d’empreses de base tecnològica.

A15.3
Assegurar que el Pla contemple cursos sobre carrera investigadora, mecanismes de
finançament de la investigació i inserció laboral del personal investigador.

A15.4 Implementar cursos de formació en línia.

A15.5
Implementar el Pla per a tot el personal investigador, en qualsevol fase de la carrera
investigadora i sota qualsevol tipus de contracte, i realitzar la difusió dels diferents 
cursos.

A15.6
Dissenyar un sistema d’informació que permeta sistematitzar i difondre la formació
específica oferida en els grans àmbits de coneixement.

Grup de treball 
Formació

Completat                  En  procés



Estratègia de Recursos Humans per a Personal Investigador (hrs4r)

Acció 15: Implementar una oferta formativa en matèria d’investigació per a tot el personal investigador

T 15.3 Nombre de cursos oferits en matèria de seguretat laboral, 
valorització de resultats de la investigació i carrera investigadora

ResponsablesIndicadors

T 15.2 Nombre de cursos oferits dins del Pla.

T 15.1 Aprovació del Pla pels òrgans de govern de la Universitat.

T 15.4 Nombre de cursos en línia

T 15.5 Nombre d’investigadors i investigadores inscrits en els 
diferents cursos del Pla de Formació

T 15.6 Nombre d’activitats de formació específica difoses a través 
del sistema d’informació que s’implemente

Grup de treball 
Formació



Estratègia de 
Recursos Humans per a 
Personal Investigador

(hrs4r)  

Moltes gràcies!


